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Jornada. El règim jurídic de l’atenció a la persona en matèria social 
II edició, Barcelona, divendres, 18 d’octubre de 2019 
 
Presentació 
 
Amb la Llei de serveis socials 12/2007, d’11 d’octubre, es configura el Sistema Català de Serveis Socials 
(SCSS) com un dels pilars de l’estat del benestar, establint el dret a l'accés als serveis socials com un dret 
subjectiu de caràcter universal que esdevé un dels principis bàsics del Sistema. A més entre d’altres 
qüestions, l’atenció als usuaris es personalitza i es prioritza la possibilitat de romandre a l’entorn i es 
determina la col·laboració entre els serveis socials i sanitaris i amb el tercer sector, així com la cooperació 
interadministrativa. 
 
La Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en 
situació de dependència, ha comportat una nova etapa en el desenvolupament dels serveis socials i ha 
dotat el Sistema públic de serveis socials del marc normatiu necessari per desenvolupar l'atenció i les 
prestacions al col·lectiu de persones en situació de dependència. 
 
A banda s’han anat aprovant normatives relatives a l’atenció i protecció de situacions d’especial 
vulnerabilitat com són, entre d’altres, la infància en risc, la violència masclista, l’emergència habitacional, 
o la pobresa energètica. 
 
El conjunt de normes que regulen el règim jurídic de l’atenció a la persona en matèria social composa un 
vertader corpus iuris especialitzat que cal ordenar, sistematitzar i completar i analitzar i estudiar amb 
profunditat. 
 
Objectiu 

 
Anàlisi de l’Ordenament jurídic de l’atenció a la persona en matèria social, que requereix d’especialistes 
en el món del dret que operin a les administracions públiques i llurs sectors dependents, al tercer sector 
i a l’àmbit privat, així com l’especialització jurídica dels professionals del món dels serveis socials, que 
operen en aquests àmbits. 
 
Destinataris 
 
• Tècnics de serveis socials 
• Responsables de programes, centres i entitats de l’àmbit social 
• Tècnics i lletrats d’administracions públiques, especialment locals 
• Assessors jurídics i lletrats d’entitats del tercer sector 
• Advocats en exercici professional 
       
Programa 
 
9.15 h.- Inauguració 
 

Sr. Josep Ginesta i Vicente, Secretari general del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. 
Generalitat de Catalunya. 
Sr. Joan Pedrerol i Gallego, president del Consell Social de la URV. 
Dr. Joan Maria Adserà i Gebellí, president de la Fundació Hospital de Sant Pau i Santa Tecla. 
 
 

10.00 h.- Ponència inaugural 
 
El marc jurídic dels serveis socials a Catalunya 
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Dr. Vicenç Aguado i Cudolà, catedràtic de dret administratiu de la UB. 
 

 
10.30 h.- Pausa-cafè 
 
11.00 h.- Ponència II 
 
El règim jurídic del serveis socials bàsics  
 

Sra. Rosa Martín i Niubó, cap del Departament de Serveis Jurídics de l’Institut Municipal de Serveis 
Socials de Barcelona. 

 
11.30 h.- Ponència III 
 
El règim jurídic de la cartera de serveis socials  
 

Sr. Fèlix Salaverría i Palanca, advocat en cap del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i 
professor associat de dret del treball i de la seguretat social de la UPF. 

 
12.00 h.- Taula rodona  
 
La complexitat jurídica en matèria d’atenció a la persona: els diferents serveis i prestacions de caràcter 
social 
 

Dr. Manuel Aguilar i Hendrickson, professor titular de treball social i vicedirector de la Unitat de 
Formació i Recerca de l’Escola de Treball Social de la UB. 
Dr. Josep Ramon Barberà i Gomís, professor titular de dret administratiu de la UPF.  
Sr. Carles Alegret i Bartolín, lletrat dels serveis jurídics de la Xarxa Sanitària i Social Santa Tecla i 
professor associat de dret mercantil de la URV. 
Sra. Laura Costa Quiñonero, lletrada responsable de la coordinació jurídica de serveis socials de 
l’Assessoria Jurídica del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Generalitat de Catalunya. 
Sr. Jordi Durà i Mena, advocat i membre de Junta Directiva de la Federació d’Entitats de la 
Discapacitat Intel·lectual i del Desenvolupament de Catalunya (DINCAT). 
Moderador: Dr. Josep Ramon Fuentes i Gasó, professor titular de dret administratiu i director de la 
Càtedra d’Estudis Jurídics Locals Màrius Viadel i Martín de la URV. 

 
13.30 h.-.- Lliçó de cloenda 
 
L’atenció a la persona. Una visió de futur 

 
Dr. Antonio Ezquerra Huerva, professor titular de dret administratiu de la UdL. 

 
14.00 h.-.- Cloenda 
 

Sr. Francesc Iglesies i Riumalló, secretari d'afers socials i famílies del Departament de Treball, Afers 
Socials i Famílies. Generalitat de Catalunya. 
Sr. Joan Aregio i Navarro, cap del serveis jurídics de la  Xarxa Sanitària i Social Santa Tecla i professor 
honorari de dret administratiu de la URV. 
Dr. Ángel Gabriel Belzunegui Eraso, professor titular de sociologia i director de la Càtedra d’Inclusió 
Social de la URV 

 
14.15 h.- Fi de la jornada 
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Direcció acadèmica 
 

Sra. Maria Victòria Forns i Fernández, professora col·laboradora permanent de treball social i 
responsable de l'ensenyament de Treball Social de la URV 
Sr. Joan Aregio i Navarro, cap del serveis jurídics de la Xarxa Sanitària i Social Santa Tecla i professor 
honorari de dret administratiu de la URV 
Sr. Fèlix Salaverría i Palanca, advocat en cap del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, 
Generalitat de Catalunya i professor associat de dret del treball i de la seguretat social de la UPF 

 
Coordinació acadèmica 
 

Dra. Claudia Maria Anleu Hernández, professora acreditada lectora de treball social i investigadora 
de la Càtedra d’Inclusió Social i investigadora de la URV 

 
Data 
 
Divendres, 18 d’octubre de 2019 
 
Lloc 
 
Sala d’actes, Casa del Mar de Barcelona, carrer  Albareda, 1, Barcelona. 
 
Inscripció gratuïta 

 
Les persones interessades a assistir a la jornada poder fer la sol·licitud al formulari següent: 

https://dixit.gencat.cat/ca/aux_intern/formulari_jornada_regim_juridic_atencio_social/index.html 
 
 
Organització 

 
 
 
 

 
 
 

 
Col·laboració 
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